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КОНФЕРЕНЦІЇ
ІI Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як
основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 46 листопада 2015 року на базі Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.
На конференції планується розглянути такі питання:
-екологічні імперативи сталого розвитку;
-теоретичні питання екологічної безпеки;
-функціонування природоохоронних територій, біоіндикація забруднень;
-екологічна та техногенна безпека природних та промислових об'єктів, нові
природоохоронні технології;
-енергетична ощадність та екологічна безпека транспорту;
-екологія та екологічна безпека довкілля на прикордонних з Євросоюзом
територіях;
-геоекологія, екогеофізика, геохімія техногенезу,
рекультивація порушених територій;
-застосування геоінформаційних систем в екологічній безпеці, моделювання
небезпечних
процесів та явищ у довкіллі, оцінювання екологічних ризиків,
-управлінські, правові, економічні аспекти екологічної безпеки, екологічний
контроль, менеджмент і аудит.
Програма конференції:
1.Відкриття конференції та пленарне засідання.
2.Секційні засідання.
3.Виставка товарів і реклама послуг природоохоронного спрямування.
4.Підсумкове засідання.
5.Екскурсії: «Львів історичний», «Львів театральний», «Заповідні території та
озера Яворівщини».
Робочі мови конференції
–українська, англійська, польська.
Тези доповідей планується видати у матеріалах конференції.
Оргкомітет запрошує до співпраці та участі у виставці рекламодавців,
спонсорів, виробників товарів та надавачів послуг природоохоронного
спрямування.
Адреса оргкомітету:
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська,
35, м. Львів, Україна, 79007.
Телефони:
+38-097-516-69-29 Карабин Василь Васильович
+38-068-021-53-57 Іллясевич Ольга Миколаївна
Факс:+38-032-233-03-44
е-mail: ecolviv2015@gmail.com

ІІ Международная научно-практическая конференция «Экологическая
безопасность как основа устойчивого развития общества. Европейский опыт и
перспективы »

23 жовтня 2015 року з 15-00 до 17-00 відбудеться семінар ДФФД, у програмі
якого:
1. Доповідь на тему: «На шляху до нанолазера» доктора фіз.-мат. наук
Михайла Васнєцова (Інститут фізики НАН України)
Розвиток квантової електроніки дозволяє сьогодні масово виготовляти
твердотільні лазери з оптичною накачкою світлодіодом у смугу поглинання
активної речовини - йонів неодиму в кристалічній матриці та реалізувати
внутрірезонаторну генерацію другої оптичної гармоніки у приладах розміром
лазерної указки. Але чи можна піти далі шляхом мініатюризації? Адже оптичний
лазерний резонатор не може бути менший за довжину хвилі випромінювання
(приблизно 500 нанометрів). У доповіді мова йде про цикл експериментів з
дослідженням синтетичного опалу - кульки аморфного кварцу розміром D≈300
нм, кожна з яких може розглядатися як нанорезонатор для довжини хвилі ≈400
нм. Зразки штучного опалу збуджувались імпульсами фемтосекундного лазера з
довжиною хвилі 800 нм. Потужність сфокусованого пучка в імпульсі становила
близько 1000 ГВт/см2. При цьому відбувалася генерація третьої оптичної
гармоніки (довжина хвилі 266 нм), яка в свою чергу збуджувала люмінесценцію
опалу у видимій частині спектру. При перевищенні порогу інтенсивності замість
широкого спектру люмінесценції був зареєстрований вузький контур (408 нм).
Таким чином, отримані перші результати свідчать на користь можливості
реалізації лазерної генерації у нанорозмірних об’єктах, а синтетичний опал з
керуванням спектром генерації випромінювання стає дуже перспективним для
створення нанорозмірних пристроїв квантової електроніки.
2. Презентація збірки науково-популярних нарисів «10 портретів відомих
фізиків» (автор Богдан Кияк)
Семінар відбудеться за адресою:
бульвар Т.Шевченка, 16, конференц-зал (к.401)
Запрошуємо вчених, молодих науковців, студентів взяти участь у семінарі.
Реєстрація за посиланням: http://goo.gl/forms/hXgpp5VK2r
__________________________________________________________________

Наукова конференція “Друга світова війна та долі мирного населення у
Східній Європі”
Центр дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства
запрошує на конференцію “Друга світова війна та долі мирного населення у
Східній Європі”. Одним з найважливіших завдань зустрічі є висвітлення
малодосліджених аспектів проблематики: радянської окупації західних земель,
політики нацистів та радянської влади щодо найменш захищених верств
населення (євреї, роми, душевнохворі), життя локальних громад під окупацією
тощо. Конференцію присвячуємо світлій пам’яті митрополита Андрея
Шептицького, який в міру сил намагався рятувати усіх – українців, поляків,
євреїв…
Конференція відбудеться 30 листопада – 1 грудня 2015 року в Національному
університеті «Києво-Могилянська академія» (м. Київ). Робочі мови заходу –
українська та англійська.
Організатори – вітчизняні та закордонні інституції, що займаються
дослідженням історії ХХ століття.
Пропонуємо науковцям зголошуватися на участь у конференції. Умовою участі
є ухвалення організаційним комітетом тез доповідей. Назву та тези (до 3
сторінок), а також короткі відомості про себе просимо надіслати до 20 вересня
на адресу: centerjudaica@gmail.com з поміткою «конференція».
Планується видання текстів доповідей.
Організатори беруть на себе витрати на проїзд вітчизняних дослідників до
Києва, проживання в готелі та харчування. Закордонним вченим забезпечимо
проживання та харчування.
Джерело: http://ua.judaicacenter.kiev.ua/naukova-konferenciya-druga-svitova-vijnata-doli-mirnogo-naselennya-u-sxidnij-yevropi/
Х Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору”
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції
“Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору”, що відбудеться в Києві 19–21 листопада 2015 року. Збірник
матеріалів (включений до реєстру фахових видань МОН (ВАК) України з
педагогічних, психологічних та філософських наук) можна буде
отримати/придбати уже під час реєстрації або упродовж Конференції.
Організатори:
Міністерство освіти і науки України, Східно-європейський інститут психології
(Україна-Франція), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського,
Інститут проблем виховання НАПН України, ДВНЗ «Переяслав-хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Міжнародна
експертна агенція „Консалтинг і тренінг”, Інститут педагогіки Гданського
університету (Польща), Інститут педагогіки та соціальної роботи Поморської
Академії у Слупську (Польща), Львівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Західно-украінський ресурсний центр, за участі та

підтримки, Ягелонський університет (Польща), Genf International Consulting
(Італія - США), Центр розвитку дитини і сім’ї «Європейський», журнал
„Психологія сьогодні”
Індивідуальна реєстраційна форма
- https://docs.google.com/…/1ZfDyT0GTAqP-onAavmll2-G…/viewform ,
Інформаційний лист (докладніше про конференцію)
- https://drive.google.com/file/d/0BzOWfaE6N1I0T2NRbnpZN0xpc3M/view?usp=sh
aring
Сторінка конференції - https://www.facebook.com/ispconference
Сторінка події - https://www.facebook.com/events/480516208739994/
Організаційна допомога, консультації: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094)
925-56-22
____________________________________________________________________
КОНКУРСИ
____________________________________________________________________
КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ в рамках Міжнародної
асоційованої лабораторії “Розробка детекторних систем для експериментів
на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів” - Ф 69
Відповідно до Угоди про наукове співробітництво між Державним Фондом
Фундаментальних Досліджень України та Національним центром наукових
досліджень (CNRS, Франція) від 27.11.2008 р. та Угодою про створення
Міжнародної асоційованої лабораторії “Розробка детекторних систем для
експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів” від
23.06.2015р., Державний Фонд Фундаментальних Досліджень України оголошує
конкурс спільних науково-дослідних проектів за наступним напрямом:
«Фундаментальні основи розробки медичних детектуючих систем та методик
відтворення зображень».
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ.
Документи приймаються до 14 жовтня 2015 року.
Основні критерії наукових досліджень конкурсу Ф 69
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
- компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;
- наукова цінність, що очікується від проекту;
- керівники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, які
працюють увищих навчальних закладах України або науководослідних установах та мають бути відомі серед партнерів LIA в Європі.
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка проходить
незалежну експертизу відповідно до Закону України «Про наукову і науковотехнічну експертизу» та відповідно до «Положення про проведення конкурсів
наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень».
Інформація про зміст проектів і проходження їх експертизи є строго
конфіденційною. Відповідно до встановлених правил, експерти і співробітники

ДФФД не мають права її розголошувати. Остаточний список підтриманих
проектів та обсяги їх фінансування затверджуються на засіданні Ради ДФФД.
Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів доводяться до
відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення
про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами.
Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються на веб-сторінці Фонду.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати до Фонду
Фундаментальних досліджень тільки одну заявку.
Інтелектуальна власність
Керівники проектів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту прав
інтелектуальної власності.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється до 25 грудня 2015 року включно та
здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень
відповідно до укладених договорів на виконання науково-дослідних робіт.
Обсяги та умови фінансування повідомляються керівникам проектів та
організацій. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у
межах вказаного терміну виконання) приймається на основі затверджених
обсягів державного бюджету на даний рік для ДФФД. У разі виникнення
обставин, що перешкоджають керівнику проекту виконувати свої функції, Рада
ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за цим
проектом.
Відносини сторін регулюються договором та в разі необхідності, додатковими
угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну
відповідальність сторін на весь період виконання проекту.
Наукові проекти, які за результатами експертизи стали переможцями конкурсу,
а Рада Фонду затвердила обсяги фінансування, підлягають обов’язковій
державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та
економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної реєстрації
та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і
дисертацій.
Основні документи й строки подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та
англійською мовами, з оригіналами підписів та печатками установи-заявника у
паперовому вигляді (2 прим.) та заповнення електронної форми;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1
прим.;
- супровідний лист (на бланку установи-заявника, на ім’я Директора
Державного Фонду Фундаментальних досліджень, із зазначенням назви
конкурсу, на який подаються документи, за підписом керівника установизаявника або особи уповноваженої на підпис відповідно до наказу про розподіл
обов’язків).
Оформлені належним чином Заявки пересилаються поштою за адресою:
бульвар Т. Шевченка, 16.

Розглядатися будуть лише ті документи, які були відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (штамп на конверті поштового відправлення), а саме 14
жовтня 2015 р.
До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за правилами і
вимогами ДФФД, а також проекти надіслані факсом, електронною поштою, або
мають заявку лише в електронному, або лише в паперовому вигляді та такі, що
направлені на конкурс після закінчення оголошеного терміну подання.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть.
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:
http://contest.dffd.gov.ua/
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою
Виконавець уклав договір) в установлений термін мають надати ДФФД науковий
і фінансовий звіти про виконання проекту або його етапів. У разі виявлення
неможливості отримати очікувані результати або виявлення недоцільності
(неможливості) продовження робіт – проінформувати про це ДФФД і подати
наукові і фінансові звіти за фактично виконану роботу по цьому проекту.
Координатор проекту
Малиновська Олена Алимівна
тел: 246-39-29
e-maіl: lena_interdiv@dffd.gov.ua
__________________________________________________________________
Наукові стипендії - короткі стипендії
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим
вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують
можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім
того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами
з фаху.
Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках
написання дисертацій.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання
найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у
виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив
дисертацію.
На що надається підтримка?
Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно
визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у
Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.
Тривалість фінансування
 Від 1 місяця до максимально 6 місяців; період виплати стипендії
встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого
планування.
 Стипендія не подовжується.
Що включає в себе стипендія?

щомісячні виплати в розмірі 1.000 євро
 виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування цивільної відповідальності
 допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на
батьківщині пошукача або інша сторона
Відбір
Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з
фахових науковців.
Основними критеріями відбору є
 переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення
кваліфікації
 академічні досягнення
Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які
засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу
позафахову діяльність.
Які передумови слід виконати?
 На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після
складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з
моменту захисту має минути не більше 4 років. В аспірантів має минути
не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
 Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше
15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
Примітка:
Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють
додаткові положення, які ви знайдете у пам´ятці.
Подання заяв
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD . Крім того,
необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої
зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення
реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних
стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після
завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового
періоду прийому заяв.
Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну
подання заяв.
Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних
оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите
через вкладку "Подати заяву" на портал.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або
англійська, українські документи подаються з перекладом)
Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у
незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання
стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані
онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!
1. Документи для завантаження на портал DAAD (мова документів німецька або англійська):


формуляр-заява онлайн
 повна автобіографія у табелярній формі (CV, максимум 3 сторінки)
 за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
 докладний та точний опис наукового проекту (Proposal), узгодженого з
науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт
(максимум 10 сторінок) календарний план передбачених досліджень
 підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з
посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого
інституту щодо надання робочого місця
 всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому
ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками,
включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії
необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді
української копії та перекладу.
 підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там
планується захист дисертації - копія та переклад
 атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та
переклад
 інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць
роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та
переклад
2. Документи, які надсилаються поштою:
 зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете
роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка,
надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.
 свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу
кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр
рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська).
Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після
реєстрації.
Кінцевий термін подання заяв
15.11.2015
Виплата стипендії починається не раніше 1 червня.
Місце прийому заяв
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація щодо подання заяв
 Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні
документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та
надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів
поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом
останнього дня прийому заяв.


Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів,
розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних
документів несе пошукач.
 Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про
пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону
про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.
Місце отримання інформації та консультації
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація
 Веб-сайт DAAD “Навчання в аспірантурі та проведення досліджень”
 Веб-сайт „Research in Germany“
 Веб-сайт „Research Explorer“


Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести
дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості
підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.
Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для
обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які
працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта
звертатися в першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.
На що надається підтримка?
 Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або
позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове
стажування може проходити і у різних інституціях.
 Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
 Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.
Тривалість фінансування
 Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою
комісією залежно від намірів та робочого плану.
 Стипендія не подовжується.
Що включає в себе стипендія?
 Щомісячні виплати в розмірі:
- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
- 2.150 євро для професорів.

Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина
пошукача або інша сторона
 Інші виплати не надаються.
Відбір
Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.
Основними критеріями відбору є:
 наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії
та списку публікацій
 переконливий та добре спланований науковий проект
Які передумови слід виконати?
 Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе
на батьківщині
 Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером.
Має гарантуватися надання робочого місця.
Подання заяв
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того,
необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у
форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі
DAAD, а також інші додатки до заяви.
Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну
подання заяв.
Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних
оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через
вкладку "Подати заяву" на портал.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або
англійська)
1. Документи для завантаження на портал DAAD:
 формуляр-заява онлайн
 повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки)
 список наукових публікацій (максимум 3 сторінки)
 докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок)
 календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути /
наукові партнери) запланованого наукового стажування
 письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову
співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується
надання робочого місця
2. Документи, які надсилаються поштою:
 зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете
роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка,
надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.
Кінцевий термін подання заяв
15.11.2015
Стипендії можуть починатися не раніше 1 червня.
Місце прийому заяв
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ


Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація щодо подання заяв
 Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні
документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та
надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів
поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом
останнього дня прийому заяв.
 Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів,
розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних
документів несе пошукач.
 Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про
пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону
про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.
Місце отримання інформації та консультації
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація
 Веб-сайт DAAD “Здобуття наукового ступеня та проведення досліджень”
 Веб-сайт „Research in Germany“
 Веб-сайт „Research Explorer“
_______________________________________________________________
Конкурс від Фонду ім. Рози Люксембург у 2016
Німецький Фонд ім. Рози Люксембург оголошує прийом заявок на проекти
2016 року.
Фонд підтримує просвітницькі, навчальні та дослідницькі проекти, що
реалізуються в Україні і скеровані за розвиток плюралізму та діалогу, зокрема,
за такими орієнтовними тематичними напрямками:
– Соціальні проблеми та соціо-економічні права;
– Подолання конфліктів і співпраця на пост-соціалістичному просторі;
– Рівний доступ до прав, права маргіналізованих груп, рівність статей;
– Диференційоване розуміння історії.
Заявки українською, російською, англійською чи німецькою мовами
приймаються до 16 жовтня 2015 включно.
Подавати заявки можуть зареєстровані українські ГО, також у партнерстві з
організаціями чи окремими діячами й діячками з інших країн.

Фонд не підтримує виключно створення друкованих матеріалів, кінофільмів чи
іншої продукції і надає перевагу публічним заходам і дискусіям, для чи в
результаті яких така продукція може створюватися.
Фонд залишає за собою право не пояснювати результати відбору проектів.
Заявки просимо надсилати українською, російською, англійською чи
німецькою мовами обсягом до трьох сторінок А4.
З усіма запитаннями просимо звертатися до координаторки проектів ФРЛ в
Україні Нелі Ваховської: vakhovska@rosalux.de

Горизонт 2020. Презентація конкурсів на 2016 рік
Європейський Інститут Інновацій та Технологій (European Institute of
Innovation and Technology - EIT) опублікував нову презентацію конкурсів
Knowledge and Innovation communities - КІС на 2016.
Вона включає в себе основні ключові дати відкриття та закриття конкурсу та
іншу інформацію:
 Жовтень 2015: публікація критеріїв відбору
 Листопад 2015: публікація ключових правил
 14 січня 2016: відкриття конкурсів КІС
 18 лютого 2016: Інформаційний День в Брюсселі
 14 липня 2016: кінцева дата прийому пропозицій КІС
 19 листопада 2016: призначення двох нових KІС: EIT Food” and “EIT
Manufacturing” (іжі та виробництва).
Детальніше за посиланням:
http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/presentation-2016-call-kic-proposals
Шановні добродії!
12-14 листопада 2015 року в Києві у приміщенні Центру ділового та
культурного співробітництва "Український дім" (Київ, вул. Хрещатик, 2)
відбудеться
Двадцять восьма міжнародна спеціалізована виставка
"Освіта та кар’єра – День студента 2015".
Організовує та проводить захід Товариство «Знання» України за
підтримки та участі Міністерства освіти і науки України та Національної

академії педагогічних наук України (лист МОН України №1/9-654 від
24.12.2014).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Освіта та
кар’єра» з 2008 року офіційно надано статус міжнародної та включено до
переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.
КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ:
1. Рейтинговий виставковий конкурс з врученням дипломів відповідної
категорії:
1.1) «Лідер вищої освіти України»
1.2) «Лідер міжнародної діяльності»
1.3)«Лідер наукової та науково-технічної діяльності»
1.4) «Лідер післядипломної освіти України»
1.4) «Лідер професійно-технічної освіти України»
2. Конкурс з тематичних номінацій з нагородженням Гран-Прі, золотими,
срібними та бронзовими медалями:
2.1) Видання підручників та навчальних посібників нового покоління;
2.2) Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології;
2.3) Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки;
2.4) Науково-дослідна діяльність навчального закладу;
2.5) Профорієнтаційна робота серед молоді;
2.6) Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу;
2.7) Кращий дизайн виставкового стенду та реклами досягнень
навчального закладу;
2.8) Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи;
2.9) Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу;
2.10)
Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ;
2.11)
Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному
закладі;
2.12)
Інформаційні IT-технології у вищому навчальному закладі;
2.13)
Ефективність науково-дослідної діяльності вищого навчального
закладу;
2.14)
Розвиток студентської науково-дослідної роботи;
2.15)
Креативність в організації наукової роботи молодих вчених та
студентів.
Звертаємо Вашу увагу, що матеріали на нагородження рейтингового
виставкового конкурсу відповідної категорії подаються:
1) «Лідер вищої освіти України» надається вищим навчальним закладам з
урахуванням місця окремого навчального закладу у таких рейтингах як
Рейтинг вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОН
Україна, консолідований рейтинг вузів України 2014; QS World University
Rankings; Webometrics Ranking of World's Universities; Times Higher
Education; Академічний рейтинг університетів світу, ARWU; Рейтинг
науково-навчальних організацій SciMago.
2) «Лідер міжнародної діяльності» - подається за формою Міністерства
освіти і наук України – Показники діяльності за переліком критеріїв та
субкритеріїв.

3) «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» - Річний звіт за формою
державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання
наукових та науково-технічних робіт» (річна).
4) «Лідер післядипломної освіти України» - звіт про роботу вищого
навчального закладу післядипломної освіти за 2014 рік.
5) «Лідер професійно-технічної освіти України» - Зведений звіт про підсумки
роботи професійно-технічних навчальних закладів (форма №1 – профтех),
Зведений звіт професійно-технічного навчального закладу про прийом
учнів, слухачів (форма №2 – профтех).
Склад журі конкурсу – представники Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Національної академії
педагогічних наук України, правління Товариства “Знання” України, дирекції
Центру “Виставки, презентації” Товариства “Знання” України.
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Стипендії Chevening для навчання у Великобританії
Щороку іноземці мають змогу отримати стипенідю на навчання в
університетах Великобританії з повним покриттям усіх витрат. Серед вимог до
кандидатів на отримання стипендії – мінімум два роки досвіду роботи та
необхідність повернення до України після завершення навчання.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура (1 рік).
Розмір гранту:
 Покриття коштів на навчання
 Стипендія
 Тревел-грант
 Грант на купівлю витратних матеріалів для проведення дослідження
 Грант на поїздки на конференції
 Покриття візових витрат
 Одноразова фінансова допомога при прибутті до Великобританії
Необхідні документи:
 Два рекомендаційні листи
 Копія паспорта
 Оцінки за весь термін навчання в університеті
Аплікант має обрати 3 програми у британських університетах.
Дедлайн: 3 листопада
Джерело: http://www.chevening.org/
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